INWENTARYZACJA OGRZEWANIA BUDYNKÓW W GMINIE BYSTRA-SIDZINA

Lp.

Imię i nazwisko (lub nazwa firmy):

Nr telefonu:

Miejscowość:
Gmina Bystra-Sidzina

……………………………………………..

…………………………………..

1.

.......................................

Lokalizacja lokalu/budynku
nr budynku: …………..
Adres
nieruchomości

nr lokalu: …………………..
ilość lokali w budynku: ….……

2.

Typ budynku
jednolokalowy 


mieszkalnousługowy
usługowy


mieszkalny

3.


użyteczności
publicznej


przemysłowy

wielolokalowy 

pustostan


brak budynku w terenie

Rok budowy budynku ( dekady)
 1970 i starsze

 1991-2000

 1971-1980

 2001-2010

 1981-1990

 po 2011 roku

4.

Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu
.....................m2

5.

Kubatura
.....................m3

6.

Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru)
Ogrzewanie na paliwo stałe

Ogrzewanie olejowe

Ogrzewanie gazowe


Ogrzewanie elektryczne
Miejska sieć ciepłownicza

OZE

Inne źródło ogrzewania (jakie?)
………………………………………………………
Brak ogrzewania


7.

Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)
P Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt), wiek źródła ciepła oraz klasa kotła
Indywidualny piec C.O.

………[szt.]

………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

zasilanie ręczne kotły pozaklasowe



zasilanie ręczne, kotły - klasa 3



zasilanie ręczne, kotły - klasa 4



zasilanie ręczne, kotły - klasa 5



zasilanie ręczne, kotły - ecodesign



zasilanie automatycznie kotły pozaklasowe



zasilanie automatyczne kotły - klasa 3



zasilanie automatyczne kotły - klasa 4



zasilanie automatyczne kotły - klasa 5




zasilanie automatyczne kotły - ecodesign
Piec kaflowy

Powyżej 10 lat 

………[sztuk]

………[kW]

Do 5 lat 

1

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 
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Sprawność cieplna <80%



Sprawność cieplna >80%



Wyposażony w urządzenie redukujące emisję




Spełniający wymagania ekoprojektu
Koza na węgiel/ drewno

………[sztuk]

Trzon kuchenny

8.

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Sprawność cieplna <80%



Sprawność cieplna >80%



Wyposażony w urządzenie redukujące emisję



Spełniający wymagania ekoprojektu



………[sztuk]

Kominek

Do 5 lat 

………[kW]

Do 5 lat 

………[kW]

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Sprawność cieplna <80%



Sprawność cieplna >80%



Wyposażony w urządzenie redukujące emisję



Spełniający wymagania ekoprojektu



………[sztuk]

Do 5 lat 

………[kW]

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Sprawność cieplna <80%



Sprawność cieplna >80%



Wyposażony w urządzenie redukujące emisję



Spełniający wymagania ekoprojektu



Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)
Węgiel

……… [Mg]

Biomasa/Drewno

……… [m3]

Ekogroszek

……… [Mg]

Inne paliwa stałe:

…….… [Mg/m3]

Rok: …………..

9.

Sposób przygotowania c.w.u.
 bojler/pogrzewacz
elektryczny

10.

 piecyk gazowy

 kocioł na paliwa stałe

 inne………………………..

Zastosowane odnawialne źródła energii
Tak 
kolektory słoneczne 

11
.

 OZE………………………

Nie 
pompa ciepła 

Nie wiem 
fotowoltaika 

Inne (jakie?) 
…………..……………………….

Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?
Tak 

Nie 

Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ?
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ocieplenie ścian
[m2]
……………………


ocieplenie dachu
[m2]
……………………..

12.


ocieplenie stropu
[m2]
…………………..


wymiana okien

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej

13
.


wymiana drzwi

…….……………. [kWh]

Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?
Tak 

ocieplenie ścian
[m2]
……………………

Nie 



ocieplenie dachu
ocieplenie stropu
wymiana okien
[m2]
[m2]
……………………..
…………………..
Rok planowanej modernizacji ……………………..

14
.

Nie wiem 

wymiana drzwi

Planowane odnawialne źródła energii
Tak 

Nie 

kolektory słoneczne 

pompa ciepła 

Nie wiem 
Inne (jakie?) 
……………………….

fotowoltaika 

Rok planowanej modernizacji ……………………..
15
.

Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?
Tak 

miejska
sieć ciepłownicza

Nie 

ogrzewanie
olejowe

Nie wiem 

Planuje się wymianę systemu grzewczego na:



ogrzewanie
ogrzewanie
OZE
gazowe
elektryczne


Inne (jakie?)
…………………….

Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:……………………………………………
16
.

Źródło pozyskanych danych
 Właściciel/lokator

 Zarządca

 Inne …..……….……………

Uwagi

1.Dane osobowe zawarte w niniejszej ankiecie wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby Inwentaryzacji
ogrzewania budynków w Gminie Bystra-Sidzina wynikającej z realizacji Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego

Klauzula informacyjna
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:
I.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bystra-Sidzina, 34-235
Bystra Podhalańska 373;
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II.
z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 18 26 81
220, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@bystra-sidzina.pl lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej zaadresowanej do IOD na adres: 34-235 Bystra Podhalańska 373;
III.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych, rozpoznawania wniosków,
skarg, wydawania zaświadczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
IV.
dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym organom i podmiotom
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
V.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa w pkt. III, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej;
VI.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 15-21 RODO;
VII.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszałoby
przepisy RODO;
VIII.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje
niemożnością realizacji zadań, o których mowa w pkt. III;
IX.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(czytelny podpis)
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